QUATERNIUM 15

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Quaternium 15, un agent
conservador alliberador de formaldehid utilitzat en productes cosmètics i per a
la cura personal. També com biocida a la llar i en productes industrials.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL QUATERNIUM 15:
• COSMÈTICS: capil·lars (xampús, condicionadors, fixadors), cosmètics per a
la zona ocular (ombres, llapis d'ulls), tònics facials, locions de mans, locions
corporals, cremes hidratants, productes per a l'afaitat, talc i pols facials i
corporals, etc.
• PRODUCTES INDUSTRIALS: conservador en fluids de tall.
• DIVERSOS: làtex, pintures, tintes, abrillantadors i adhesius.
CONSELLS PER EVITAR LÈRGIES AL QUATERNIUM 15:
- Utilitzeu només productes cosmètics en els que vinguin especificats tots els
seus components i que no continguin Quaternium 15 o qualsevol dels seus
sinònims * o productes relacionats entre els seus ingredients. Els productes
que es deixen en contacte amb la pell durant períodes prolongats (cremes de
dia o de nit, per exemple) són més susceptibles de produir reaccions al ·
lèrgiques. Els xampús i productes de neteja, tenen menys risc.
- Eviti el contacte amb productes que continguin biocides i conservadors
alliberadors de formaldehid (veure llista).
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic al Quaternium 15 i sol · liciti
productes exempts d'aquest al · lergen.
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol·liciti informació als
responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden
contenir Quaternium 15 en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests
productes i protegiu-vos de forma adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: clorur d'1 - (3-cloroalil) -3,5,7-triaza1-azoniadamantano, clorur de N-(3-cloroalil)-hexaminio, clorur de cloroalil
metenamina, clorur de azonio -adamantans, Dowicil ® 75, 150, 200, Preventol
® D1.
* Llista de conservadors alliberadors de formaldehid: Bronopol tris
(hidroximetil) nitrometà[(2-brom-2-nitropropano-1 ,3-diol), tris Nitro ® ,
formaldehid, Grota BK, Onyxide 500, Vancide TH, Myacide BT,] Germall
DMDM[® 115 (imidazolidinil urea), Germall ® II (diazolidinil urea), Glydant ® .]
(dimetilolmetil) hidantoïnes
• Aquesta llista pot no estar completa.
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si
apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.

